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Шановні колеги! 

Вашій увазі пропоную свою виборчу програму. Прийшовши на цю 

посаду у складні для інституту часи, я отримав непросте завдання –  провести 

реорганізацію заради збереження автономності навчального закладу. Звісно 

нам прийшлось приймати складні та непопулярні рішення. Завдяки спільним 

зусиллям вдалося зберегти переважну більшість науково-педагогічних 

працівників. Дякуючи підтримці колективу ми спільно склали дорожню 

карту розвитку інституту і вже сьогодні можемо впевнено будувати 

плани на майбутнє.  

Прийняття нового Статуту та Концепції розвитку КЗ СОІППО, 

відповідно до імплементації Закону України «Про вищу освіту», закріпило 

статус інституту, як вищого навчального закладу. Також ухвалено всі 

Положення структурних підрозділів інституту та Положення основних видів 

діяльності закладу відповідно до нової структури інституту. 

В умовах модернізації освіти України та пошуку шляхів її інтеграції до 

єдиного європейського освітнього простору, актуалізується необхідність 

розроблення і впровадження нових підходів до організації діяльності закладів 

післядипломної освіти. З метою створення в інституті європейської 

інноваційної системи перепідготовки й підвищення кваліфікації керівних та 

педагогічних кадрів ми увійшли до складу Українського відкритого 

університету післядипломної освіти (УВУПО). 

З відчуттям професійного задоволення можу Вам, шановні колеги, 

доповісти, що запропоновані напрями в науково-методичній діяльності 



інституту визнані найкращими та включені до пріоритетних заходів плану 

Українського відкритого університету післядипломної освіти, а саме:  

– науково-дослідна лабораторія «Організаційна модель підготовки 

керівників опорних шкіл в системі післядипломної педагогічної освіти» 

актуальність створення якої відбувається у рамках проекту по децентралізації 

освіти та оптимізації мережі навчальних закладів України; 

– інституційний репозитарій, який є одним з найперших в системі 

післядипломної педагогічної освіти, що сприяє зростанню популярності 

інституту шляхом представлення його наукової продукції у глобальній 

мережі, збільшенню впливу наукових досліджень в академічній спільноті 

світу, залученню результатів досліджень в науковий обіг, збільшенню 

індексу цитування наукових публікацій співробітників інституту та 

педагогічних працівників України в цілому. 

Інститут має достатній науково-педагогічний потенціал, який 

спроможний забезпечити рівне партнерство в співробітництві з зарубіжними 

колегами, тому розвиток міжнародної діяльності інституту слід вважати 

невід’ємною складовою успішного європейського розвитку. 

За рік мого перебування на посаді ректора інституту були проведені 

переговори та укладені угоди про співпрацю з закордонними вищими 

навчальними закладами Казахстану, Грузії та Польщі з метою розширення 

спектру партнерських стосунків в галузі освіти та наукових досліджень. 

Окрім того укладені угоди про співпрацю з шістьма вищими 

навчальними закладами України та п’ятьма інститутами післядипломної 

педагогічної освіти. 

Не залишаються осторонь спільна діяльність з розширення надання 

якісних освітніх послуг шляхом підписання угод про співпрацю з: 

Українським центром вивчення історії Голокосту «Ткума», Громадською 

організацією «Центр розвитку території та соціального маркетингу 

«Територія», Сумською обласною універсальною науковою бібліотекою 

імені Н.К. Крупської, КЗ Сумської обласної ради «Меморіальний будинок-



музей А.П.Чехова в м. Суми» та Сумською обласною асоціацією педагогів-

християн. 

Підписані угоди дають можливість не лише проводити спільні науково-

практичні заходи різного рівня, а також забезпечувати стажування науково-

педагогічних працівників інституту та реалізацію спільні проекти. 

Підготовлена та передана в МОН України на затвердження ліцензійна 

справа зі спеціальності «Педагогіка вищої школи» освітнього 

кваліфікаційного рівня «Магістр». Сьогодні інститут готовий працювати за 

трьома напрямками перепідготовки («Управління навчальним закладом», 

«Практична психологія», «Педагогіка вищої школи»), що дозволило істотно 

збільшити навчальне навантаження науково-педагогічних працівників 

інституту та забезпечило розширення спектру додаткових платних освітніх 

послуг. 

Шановні колеги, звертаю Вашу увагу, що крім цього, за рахунок 

введення захисту робіт на очних (2-тижневих) курсах, проведення курсів 

підвищення кваліфікації для керівників та заступників професійно-технічних 

навчальних закладів, працівників культури області на базі інституту (тільки 

за цим напрямком орієнтовна додаткова кількість 700 осіб) вдалося істотно 

збільшити навчальне навантаження. 

Сьогодення вимагає від вищих навчальних закладів оптимізації витрат. 

Міркуючи над цим питанням адміністрація інституту вирішила одну із 

головних проблем – передачу будівлі гуртожитку інституту з державної 

до комунальної власності, що на майбутній фінансовий рік дає економію 

коштів у розмірі 576 тис. гривень, які будуть направлені на модернізацію 

інституту, а власникам квартир – право на приватизацію майна. 

Підготовлені до затвердження документи щодо передачі навчального 

корпусу інституту з державної до комунальної власності, що на 

майбутній фінансовий рік дає економію коштів у розмірі 576 тис. гривень, які 

будуть спрямовані на осучаснення матеріально-технічної бази та навчальних 

кабінетів інституту. Завдяки активній роботі з депутатським корпусом 



Сумської обласної ради щодо надання інститутом якісних освітніх послуг, 

досягнена домовленість на закупівлю у липні 2016 року трьох 

мультимедійних комплексів. 

На моє глибоке переконання, кожен керівник навчального закладу, 

прагнучи до європейських стандартів, не має морального права забувати про 

соціальний захист працівників. Сьогодні мною зроблено перший крок – ви, 

наші співробітники, отримуєте 30% знижку на комплексні обіди у кафе 

«Медуниця». Сподіваюсь, що це лише перший крок на шляху до стандартів 

соціального захисту працівників інституту. 

Для нас важливим залишається питання устаткування прилеглої 

території інституту. На часі вирішено питання ремонту дорожнього 

покриття по вул. Римського-Корсакова, яке досягнуто з керівництвом мерії 

міста Суми. Нас запевнили, що до початку нового навчального року дорогу 

буде відремонтовано. Не залишаються осторонь і працівники інституту, які 

мають активну громадську позицію. Завдяки їх ініціативі проведено 

очищення та озеленення території інституту.   

Досягнуті за рік результати переконали мене в тому, що ми вміємо 

працювати в команді однодумців, тому пріоритетом наших досягнень має 

стати спільна робота по розбудові нашого інституту до статусу Академії 

неперервної освіти. Для того, щоб поставлена мета здійснилася інколи 

недостатньо бути лише разом, ми маємо з Вами рухатися в одному напрямку 

та втілювати мрію в життя.  

Реалізація поставленої мети визначає перспективні напрями 

діяльності інституту: 

1. Створення ефективної конкурентоздатної системи перепідготовки та 

підвищення кваліфікації з якісним професорсько-викладацьким та керівним 

складом інституту. 

2. Впровадження ліцензованої освітньої діяльності, спрямованої на 

перепідготовку фахівців із спеціальностей «Управління навчальним 



закладом», «Практична психологія», «Педагогіка вищої школи» за освітнім  

кваліфікаційним рівнем «Магістр».  

3. Залучення до проходження курсів підвищення кваліфікації 

працівників інших галузей – соціальної та гуманітарної сфери, а також 

керівників та майстрів професійно-технічних навчальних закладів. 

4. Запровадження інтегрованих форм роботи на курсах підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників шляхом залучення методистів-

предметників до викладацької діяльності в межах педагогічних практик. 

5. Створення єдиної електронно-інформаційної бази та банку даних 

навчально-методичних матеріалів (електронна бібліотека) для забезпечення 

освітньої і науково-методичної діяльності педагогічних працівників 

навчальних закладів області. 

6. Модернізація та осучаснення навчальних кабінетів, де одним із 

завдань є створення кабінету українознавства. 

7. Забезпечення наповнення спеціального фонду інституту за рахунок 

запровадження додаткових освітніх платних послуг, реалізації проектів і 

грантів, здачі в оренду приміщень та перегляду використання гуртожитку.  

Сподіваюсь на Вашу довіру та підтримку для реалізації існуючих 

завдань. 

Чекатиму на Ваші пропозиції щодо поліпшення якості педагогічних 

послуг, які надає Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти – заклад, що вже понад 75 років навчає учителів, який для Вас і для 

мене є дещо більше, ніж просто інститут. 

 

З повагою 

 виконуючий обов’язки ректора КЗ СОІППО –  Юрій Нікітін 

 

 


